РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Заместник-министър на икономиката,
енергетиката и туризма
ЗАПОВЕД
№ РД-16-1164/15.10.2010 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията (обн. ДВ бр. 130 от
05.11.1998 г., в сила от 06.12.1998 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 24 от 26.03.2010 г),
чл. 5,

ал. 5 във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 11 от Устройствения правилник на

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, приет с ПМС № 268 от
12.11.2009 г.(обн. ДВ бр. 93 от 24.11.2009 г., посл. изм. и доп. ДВ бр. 74 от
21.09.2010 г.), т. 2, б. „б” от Решение № 965 от 16.12.2005 г. на Министерски съвет
(доп. Решение № 747 на МС от 2006 г., изм. Решение № 886 на МС от 2007 г., посл.
изм. и доп. Решение № 113 на МС от 2008 г.), §1, т. 4 и 8 от Допълнителната
разпоредба на ПМС № 182/21.07.2006 г. за създаване на комитети за наблюдение на
Националната

стратегическа

референтна

рамка

и

оперативните

програми,

съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 62 от 1.08.2006 г., посл. изм.., бр. 46 от 18.06.2010 г.), ПМС №
121/31.05.2007 г. (обн. ДВ, бр. 45 от 08.06.2007 г., в сила от 08.06.2007 г., посл.
изм. и доп. ДВ, бр. 93 от 24.11.2009 г.), чл. 58 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 г.
относно определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално
развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 1260/1999, чл. 21 от Регламент (ЕО) № 1828/2006 на Комисията от 8
декември 2006 година относно реда и начина на изпълнение на Регламент (ЕО) №
1083/2006 на Съвета за определянето на общи разпоредби за Европейския фонд за
регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд и на
Регламент 1080/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно Европейския
фонд за регионално развитие и във връзка с изпълнението на Оперативна програма
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, приета
с Решение № С (2007) 4500 от 26.09.2007 г. на Комисията на Европейската общност,
гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: +3592 940 71
Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70, (+3592) 981 50 39
e-mail: e-docs@mee.government.bg

§ 15 от ПМС № 39 от 17.02.2009 г. за изменение и допълнение на ПМС № 121 от
31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз и по програма ФАР на Европейския съюз
(обн., ДВ, бр. 16 от 27.02.2009 г., в сила от 27.02.2009 г.), Заповед № РД-16796/29.06.2010

г.

на

министъра

на

икономиката,

енергетиката

и туризма

и

ръководител на УО, образец 8.5.2.1 към глава VІІІ от Наръчник на Управляващия
орган,

одобрен

със

Заповед

№

РД-16-987/18.11.2009

г.

на

министъра

на

икономиката, енергетиката и енергетиката и ръководител на УО, във връзка с дадени
констатации в доклад от 19-20.01.2010 г. за извършена проверка на място в МЗ от
дирекция „Национален фонд” към МФ, в качеството й на Сертифициращ орган по ОП
„Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013” и писмо
вх. № 12-00-1148/05.10.2010 г. от изпълнителния директор на изпълнителна
агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и ръководител на МЗ

Н А Р Е Ж Д А М:
1. В Наръчника на Междинното звено на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013 (Вариант 7,
ноември 2009г.), определящ начина на работа на Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприятия, в качеството й на МЗ на
оперативната програма, утвърден със Заповед № РД-16-1016/27.11.2009 г. на
министъра на икономиката, енергетиката и туризма и Ръководител УО, се прави
следното допълнение:
1.1 Към Глава 4 „Процедури за избор на проекти” се добавя Приложение №
4.22.1 „Лист за проверка на междинен/ финален отчет относно спазване на принципа
за добро стопанско управление” - Приложение 1 към настоящата заповед.
2. Консолидираната версия на Наръчника на Междинното звено, допълнена с
Приложение № 4.22.1 „Лист за проверка на междинен/ финален отчет относно
спазване на принципа за добро стопанско управление” по т. 1.1, да се публикува на
интернет страниците на Управляващия орган и на Междинното звено на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007 –
2013, и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република
България.
3. Изпълнението на т. 2 от настоящата заповед възлагам на директора на
дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.
4. Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на г-жа Грета
Добрева – директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.

Приложение: Лист за проверка на междинен/ финален отчет относно спазване
на принципа за добро стопанско управление.

ЕВГЕНИ АНГЕЛОВ
Заместник - министър на икономиката,
енергетиката и туризма и
Ръководител на Управляващия орган
(упълномощен съгласно Заповед № РД-16-797/29.06.2010)

